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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Comunicat de pres

28 aprilie, Ziua Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc , dar i ziua în care se
comemoreaz  victimele accidentelor de munc

În fiecare an, la 28 aprilie, Organiza ia Interna ional  a Muncii (OIM) s rb tore te Ziua
Interna ional  a Securit ii i S ii în Munc  (SSM) pentru a promova la nivel mondial
prevenirea accidentelor i a îmboln virilor profesionale. Acest eveniment reprezint , în
fapt, o campanie de informare/sensibilizare pentru a focaliza aten ia interna ional
asupra tendin elor în domeniul SSM.

Îns  28 aprilie este i o zi în care mi carea sindical  din lume comemoreaz  Ziua
interna ional  a lucr torilor deceda i i r ni i în timpul muncii. Pentru a onora memoria
victimelor accidentelor de munc i a bolilor profesionale, se organizeaz  simultan
campanii de con tientizare i informare în întreaga lume.

Anul acesta, întreaga omenire a fost marcat /preocupat  de pandemia Covid-19, care a
for at la maximum sistemele de s tate i a expus deficien ele majore privind s tatea
la locul de munc  din întreaga lume, punând sub semnul întrebarii inclusiv drepturi
fundamentale cum ar fi dreptul la munc  sau la s tate.

Pandemia demonstreaz  de ce s tatea i siguran a trebuie s  fie un drept pentru to i
cei care lucreaz . S  nu uit m ca printre cele peste 25.000 de decese cauzate de
COVID-19 în România, se afl  nenum ra i lucr tori, în profesii medicale i nu numai, care
s-au infectat la locul de munc . De aceea s tatea i siguran a trebuie s  r mân  o
prioritate absolut  în perioada imediat urm toare, dar i în anii care vin. Preocup rile
noastre curente trebuie men inute în continuare pentru îmbun irea cadrului legal,
monitorizarea respect rii acestuia, colect rii de date, desf ur rii unor ac iuni de
informare, con tientizare i modelare a unor comportamente adecvate perioadei dificile
în care tr im.

Pe lâng  problemele create de pandemie, men ion m preocuparea noastr  de a face fa
altor provoc ri cu efecte negative asupra s ii i siguran ei în munc . Dintre care
amintim munca la domiciliu sau de oriunde (telemunca) ce determin  cre terea
sedentarismului, a violen ei în familie, a riscurilor psihosociale, a stresului i a
afec iunilor musculo-scheletice.

În jude ul Neam  în anul 2020, num rul accidentelor de munc  a sc zut cu 23,4% fa  de
anul 2019 (în termeni absolu i nr. accidentelor a sc zut de la 94 la 72), iar num rul
accidentelor mortale de munc  a sc zut cu 25% (în termeni absolu i de la 8 la 6). Aceast
sc dere se datoreaz  în primul rând diminu rii activit ilor economice, i, s  spunem,
reprezint  efectul pozitiv al pandemiei. Pe de alt  parte pandemia a determinat
închiderea unor unit i, desfiin area unor locuri de munc , sc derea veniturilor, iar
locurile de munc  au devenit tot mai nesigure. De asemenea, datorit  utiliz rii pe scar
larg  a dezinfectan ilor constat m cre terea riscului chimic asociat acestora.

Ca în fiecare an Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  se al tur  OIM i altor organiza ii
interna ionale, institu iilor i autorit ilor na ionale care sunt active în promovarea
securit ii i s ii în munc . Viz m în continuare con tientizarea angajatorilor, a
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest
document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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lucr torilor i a altor p i responsabile pentru securitatea i s tatea în munc  din
jude ul Neam  în contextul unei lumi care se schimb  sub ochii no tri.

Inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam , promoveaz
securitatea i s tatea în munc  prin participarea la ac iunile organizate de organiza ii i
angajatori mai ales în mediul online. Spre exemplu, considerând c  vaccinarea reprezint
o speran a în promovarea s ii inclusiv la locul de munc  caracteristic  a acestei
perioade, amintim sprijinul pe care l-am acordat COMITETULUI NA IONAL DE
COORDONARE A ACTIVIT ILOR PRIVIND VACCINAREA  ÎMPOTRIVA SARS-CoV-2, pentru
derularea ac iunii de vaccinare prin intermediul agen ilor economici. În acest sens,chiar în
aceste zile am difuzat prin mijloce electronice un set de documente tuturor agen ilor
economici afla i în bazele noastre de date cu peste 50 de lucr tori.

Încuraj m i sprijinim orice manifestare din jude ul Neam  menit  s  atrag  aten ia
asupra semnifica iei zilei de 28 Aprilie - Ziua Interna ional  a Securit ii i S ii în
Munc .

În final, transmitem celor afectati si familiilor victimelor accidentelor de munc , un
mesaj de solidaritate, dar i de unitate i de ac iune conjugat , pentru prevenirea
riscurilor profesionale i reducerea num rului accidentelor de munc i a efectelor
acestora.

27.04.2021

Inspector sef
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